Zasedání OZ dne 2.3.2012 č. 3/2012
Přítomni: počet přítomných členů OZ: 6
Harapát L., Samek P., , Ing.Tolášová P., Doskočil Z., Vítek J., Šafářová P.
Vítková Š.- administrativní pracovnice, zapisovatelka
Omluveni: Jansová L.
Ověřovatelé zápisu: Samek P., Doskočil Z.
Usnesení:
511 465,43 Kč
1. Stav financí: běžný účet k 2.3.12
spořící učet k 2.3.12
1 469 349,60 Kč
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. KÚ Pardubice, Finanční odbor-odd. přezkum u hospodaření obcí a DSO:
-Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce a vodovodu dne 9.3. 2012 od 8 hod.
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Ekola České Libchavy:
- podepsání Dohody o ukončení nájemní smlouvy za nádobu na třídění bílého skla, vyčísleno
odkoupení nádoby za 4 760,-Kč- již provedeno
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. OREDO autobusy:
- záznam z jednání dne 15.2.12 k projednání připomínek obcí k dopravnímu systému IREDO
- dle jednání dojde ke snížení spojů cca o 10%
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Ministerstvo vnitra, Registr práv a povinností:
- zaregistrování agend – Místní poplatky, Správní poplatky
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha: informace k současné situaci v doplňování
dat a v čištění dat v základním RÚIANu
- OZ bere na vědomí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. MÚ, Stavební úřad:
- vydané Usnesení pro stavbu “modernizace mléčné farmy-přístavba dojírny s čekárnou,
stavba stáje pro dojnice a ustájení telat v areálu Hejnice“ na pozemcích parc.č. 575/20,
575/44, 575/25 a 575/43 v k.ú. Hejnice u Žamberka, žadatel Podchlumí, a.s., Česká Rybná
- vydaný Územní souhlas k umístění stavby „přístřešek na auto-pergola“ na pozemku č.5
v k.ú. Hejnice u Žamberka, žadatel Michal Marek, Hejnice 85

Odbor životního prostředí a zem.:
- vydané Rozhodnutí k souhlasu s umístěním a povolením stavby „ Výstavba 2 VE na
pozemku parc.č. 577/1 v k.ú. Hejnice u Žamberka“, žadatel Jurgen Kappler, Uhřínov
- Oznámení o zahájení správního řízení a Rozhodnutí k souhlasu ve věci „ Hnojení stájovými
a organickými hnojivy, likvidace hnojivých odpadů a ČOV-kalů na území odběratelů kejdy
prasat z Vemasdu a.s. Žamberk a digestátu z Kavemy, s.r.o. Žamberk- program hnojení
statkovými a organickými hnojivy v 2011-2015“ , žadatel Podchlumí a.s., Česká Rybná

- Oznámení o zahájení správního řízení a Rozhodnutí k souhlasu ve věci „ Hnojení stájovými
a organickými hnojivy, likvidace hnojivých odpadů a ČOV-kalů na území odběratelů kejdy
prasat z Vemasdu a.s. Žamberk a digestátu z Kavemy, s.r.o. Žamberk- program hnojení
statkovými a organickými hnojivy v 2011-2015“ , žadatel KAVEMA, s.r.o., Žamberk
- Oznámení o zahájení správního řízení a Rozhodnutí k souhlasu ve věci „ Hnojení stájovými
a organickými hnojivy, likvidace hnojivých odpadů a ČOV-kalů na území odběratelů kejdy
prasat z Vemasdu a.s. Žamberk a digestátu z Kavemy, s.r.o. Žamberk- program hnojení
statkovými a organickými hnojivy v 2011-2015“ , žadatel VEMAS a.s.., Žamberk
Odbor regionálního rozvoje a ÚP:
- Vydané Oznámení o opakovaném zahájení řízení o ÚP Dlouhoňovice
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Hlášení o trvalém stanovišti včelstev:
- p.Beran, Křížánky 35, p.Prachař Křížánky 42, p.Harapát, Hejnice 23
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Orlicko:
- informace k Valné hromadě dne 20.12.11
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Rozhlas:
- předložena cenová nabídka na práce s pojené s údržbou a opravou veřejného rozhlasu dle
Servisní smlouvy od JD Rozhlasy s.r.o., Rožnov pod R., akceptujeme, ale pouze v bodě
doprava – cena za dopravu do 600,-Kč, smlouvu podepsat
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Povodňový plán obce včetně příloh:
- vypracoval Ing.Fikejs, seznámení s obsahem,
- nový Povodňový plán obce je v souladu s Povodňovým plánem ORP Žamberk
- bez výhrad, schválen všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------

12. Rekonstrukce místní komunikace na horní konec 8c:
- proběhlo otevírání obálek a vybrání firmy hodnotící komisí dle zadaných kritérií na tuto akci
dne 27.2. v 19.00 hod., všichni uchazeči splnili zadané podmínky pro výběrové řízení
- výsledek vyhodnocení v pořadí dle ceny bez DPH:
1. STRABAG, a.s., odštěpný závod Ostrava, Hradec Králové, cena 1 076 074,-Kč
2. AGILE spol s.r.o. Ústí n.O.,
cena 1 212 344,-Kč
3. M-Silnice a.s., Pardubice,
cena 1 220 585,-Kč
4. HELP Silnice-železnice s.r.o., Ústí n.O.,
cena 1 323 686,73 Kč
5. S a M Silnice a.s. a mosty Litomyšl,
cena 1 882 700,-Kč
- hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem STRABAG, a.s.
závod Ostrava, Hradec Králové, jehož cenová nabídka byla nejnižší a ve výběrovém řízení
byla hlavním rozhodujícím ukazatelem cena,
- zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem STRABAG, a.s. odštěpný
závod Ostrava, Hradec Králové
- bez výhrad, schváleno všemi přítomnými hlasy
---------------------------------------------------------------------------

13. Komplexní pozemkové úpravy:
- dne 23.2 od 15 hod. proběhlo jednání sboru zástupců, na kterém byl projednán návrh plánu
společných zařízení- cestní sítě a prvků systému ekologické stability, od tohoto návrhu
se bude odvíjet nové polohové uspořádání pozemků
- další jednání sboru zástupců proběhne 21.3 v 15 hod., kde by mělo dojít k dohodě všech
zúčastněných a předložený plán společných zařízení předložit ke schválení OZ
- OZ bere na vědomí a bez výhrad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Hejnicích dne 5.3.2012

Zapsala: Vítková Š.

Vyvěšeno: 5.3.2012
Sejmuto: 20.3.2012

starosta: Harapát L.

ověřil: Samek P., Doskočil Z.

